ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA AUD-TCU PARA
DELIBERAR SOBRE O REGISTRO DE CHAPA - GESTÃO 2021-2022

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 10h, teve início a 4ª Reunião da
Comissão Eleitoral Associação da Auditoria de Controle Externo do Tribunal de Contas da
União (AUD-TCU) para análise e homologação das inscrições dos candidatos para a
eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da AUD-TCU para o Biênio 2021-2022.
Compareceram à reunião (por videoconferência) o Presidente da Comissão, o Senhor
MARCELO ROCHA DO AMARAL, e demais membros da Comissão, RAFAEL
CARNEIRO DI BELLO e LUIZ SÉRGIO MADEIRO DA COSTA. Observados os prazos
regulamentares, apenas a Chapa “Avante!” encaminhou pedido de inscrição para as
eleições da AUD-TCU, GESTÃO 2021-2022. Esta Comissão procedeu à análise das
inscrições dos respectivos integrantes, de acordo com a lista de filiados à AUD-TCU, sendo
todos os candidatos filiados à Associação há mais de 4 (quatro) meses, conforme exigência
estatutária, e regulares nas obrigações associativas, conforme consulta à Entidade. Não
houve apresentação de pedido de registro de nenhuma outra chapa, findado o prazo para
solicitação de inscrições. A Chapa “Avante!” é integrada dos seguintes candidatos para a
Diretoria da AUD-TCU: para o cargo de Presidente, o senhor NIVALDO DIAS FILHO,
CPF nº 023.xxx.xxx-xx, para o cargo de Primeiro Vice-Presidente, a senhora DÉBORA
FERREIRA COSTA, CPF nº 036.xxx.xxx-xx; para o cargo de Segundo Vice-Presidente,
a senhora GLÓRIA MARIA MEROLA DA COSTA BASTOS, CPF nº 288.xxx.xxx-xx.
Para o Conselho Fiscal, concorrerão os seguintes candidatos: BRUNA MARA COUTO,
CPF nº 563.xxx.xxx-xx; REINALDO CANO DE MELLO, CPF nº 933.xxx.xxx-xx; e
VICTOR HUGO MOREIRA RIBEIRO, CPF nº 016.xxx.xxx-xx. A inscrição se deu por
meio eletrônico (registros em emails a esta Comissão Eleitoral), bem como as anuências
expressas de cada candidato, de forma que consideram-se cumpridos os requisitos

estabelecidos no Regulamento das Eleições da AUD-TCU, estando a chapa “Avante!” apta
neste procedimento eleitoral para ser divulgada aos associados. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, que, para
constar, eu, RAFAEL CARNEIRO DI BELLO, lavrei a presente ata a qual subscrevo
juntamente com os presentes na reunião, para que expedida notificação de publicação da
Chapa “Avante!”, como chapa única a concorrer no pleito, com vista ao cumprimento do
calendário eleitoral.

MARCELO ROCHA DO AMARAL
Presidente da Comissão Eleitoral

RAFAEL CARNEIRO DI BELLO
Membro e Secretário-Geral da Reunião

LUIZ SÉRGIO MADEIRO DA COSTA
Membro da Comissão

*Ata aprovada em deliberação virtual da Comissão Eleitoral da AUD-TCU realizada em 20/10/2020

